
 

  

Factsheet 
Interreg Vlaanderen-Nederland 

Interreg Vlaanderen-Nederland 
Interreg Vlaanderen-Nederland is gericht op 

grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en 

Zuid-Nederlandse aanvragende partijen.  

 

De ambities van het programma laten zich vertalen in vier 

beleidsdoelstellingen: 

A. Een slimmer Europa;  

B. Een groener Europa; 

C. Een socialer Europa;  

D. Een Europa zonder grenzen. 

 

Binnen deze vier beleidsdoelstellingen zullen Vlaams-

Nederlandse projecten worden gefinancierd op tal van 

domeinen.  

 

Interreg Vlaanderen-Nederland investeert in: 

- innovatie en onderzoeksinfrastructuur; 

- opleiding en het functioneren van de arbeidsmarkt;  

- mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering; 

- biodiversiteit en het tegengaan van luchtverontreiniging;  

- duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme; 

- het oplossen van administratief-juridische knelpunten aan 

de grens.  

 

Binnen verschillende doelstellingen is aandacht voor herstel 

na de coronacrisis. Een rode draad in het geheel is de 

relevantie voor de Nederlanders en Vlamingen zèlf. Daarom 

zal in het nieuwe programma maatschappelijke relevantie en 

burgerbetrokkenheid een belangrijke rol spelen.  

Het programmagebied Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-

2027 beslaat geheel Vlaanderen en Zuid-Nederland (de 

provincies Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands Limburg). 

Het programmagebied is daarmee nagenoeg gelijk aan dit in 

vorige programmaperiodes. 

 

Bijdrage aan een van de vier 
beleidsdoelstellingen 
Onder de vier beleidsdoelstellingen zijn pijlers uitgewerkt 

waarop projecten kunnen worden ingediend.  

A. Een slimmer Europa 

A1: Uitbreiden/versterken onderzoeks- en 

innovatiecapaciteit; 

A2: Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel 

nieuwe als in transitie zijnde sectoren. 

B.  Een groener Europa 

B1: Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen uitstoot 

broeikasgassen; 

B2: Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen; 

B3: Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, 

opslag; 

B4: Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie en 

-bestendigheid; 

B5: Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte 

economie; 

B6: Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur en 

verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof). 

C. Een socialer Europa  

C1: Afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt; 

C2: Onderwijs, opleiding en een leven lang leren; 

C3: Duurzaam toerisme. 

D.  Een Europa zonder grenzen 

Projecten waarin samen gewerkt wordt om oplossingen te 

vinden voor grensobstakels. 

 
 

 

▪ Gericht op grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en  
Zuid-Nederlandse aanvragende partijen 

▪ Vier beleidsdoelstellingen 
▪ Digitaal indienen via het E-loket van Interreg Vlaanderen-Nederland 
▪ Tenderprocedure 
▪ Totaal beschikbare subsidie: circa € 192 miljoen 

Interreg Vlaanderen-Nederland 
Een slimmer Europa | Een groener Europa |Een socialer Europa |Een Europa zonder 
grenzen 
 
 

 

https://www.grensregio.eu/external-links
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Doelgroep 
De doelgroep van dit programma is het kmo/mkb, maar ook 

kennisinstellingen en overheden kunnen deelnemen. 

 

Type acties 
Het type actie is afhankelijk van onder welke doelstelling en 

onderliggende pijler wordt ingediend. Per pijler wordt bij 

iedere call gespecificeerd naar wat voor soort projecten het 

programma zoekt. Voorbeelden zijn o.a.: 

• innovatieprojecten en projecten die de 

onderzoeksinfrastructuur versterken tussen partijen 

aan beide kanten van de grens -> Een slimmer Europa; 

• innovatie- en demonstratieprojecten en projecten die 

aanzetten tot uitrol -> Een groener Europa; 

• projecten met een geïntegreerde aanpak waarbij 

economische, ecologische èn sociale aspecten aan bod 

komen -> Een socialer Europa; 

• projecten waarin samen gewerkt wordt om oplossingen 

te vinden voor grensobstakels -> Een Europa zonder 

grenzen. 

 
Specifieke voorwaarden 
• Samenwerking tussen minimaal één Vlaamse en één 

Zuid-Nederlandse partij is vereist; 

• Projecten kunnen voor maximaal 50% van de 
subsidiabele kosten worden gefinancierd met EFRO-
middelen;  

• Er is geen minimum- of maximumbudget per project; 

• Deze voorwaarden veranderen mogelijk bij een 
volgende openstelling. 
 

Projectselectie 
De  openstelling volgt een zogenaamde tenderprocedure. 

Hierbij vindt de projectselectie plaats op basis van kwaliteit. 

Alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Raadpleeg 

de selectiecriteria om te zien waar uw project aan moet 

voldoen (zie belangrijke documentatie). 

 

De projectselectie is opgedeeld in twee onderdelen. Eerst 

doet u een vooraanmelding. Wordt uw project in de 

preselectie gekozen dan kunt u het project verder uitwerken 

tot een volledige aanvraag (zie proces van aanvraag tot 

beschikking). 

 

Projectaanvraag en begroting 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient u binnen 

de openstellingsperiode via het Interreg Vlaanderen-

Nederland E-loket een projectaanmelding in. In de 

aanmelding geeft u, aan de hand van vragen in het e-loket, 

kort weer welke doelstelling het project behelst, wie de 

voorziene partners zijn en – in grote lijnen – hoe het project 

wordt uitgevoerd. Tevens geeft u indicatief de totale kosten 

van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Voor 

meer informatie raadpleeg de leidraad aanmelding (zie 

belangrijke documentatie). 

 
Hoe verloopt het proces van aanvraag tot 
beschikking? 
• Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert een oproep; 
• Projecten doen een vooraanmelding voor de deadline; 
• Het Comité van Toezicht doet een preselectie; 
• Geselecteerde projecten mogen het project verder 

uitwerken en dienen voor de deadline een volledige 
aanvraag in; 

• Er wordt een besluit genomen over het toekennen van 
de subsidie door het Comité van Toezicht;  

• U ontvangt een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, 
in de vorm van een beschikkingsbrief. 

 

De deadline voor de eerste oproep is reeds gepasseerd. Deze 

oproep was opengesteld voor alle vier de 

beleidsdoelstellingen. In een latere fase worden mogelijk 

oproepen gelanceerd voor specifieke prioriteiten, 

doelstellingen of aandachtspunten. 

 

Belangrijke documentatie 
Regelgeving  

Programma 

• Conceptversie programma (IP) 
Programmareglement 

• Programmareglement (concept) 

 

Documenten voor projectaanvraag  

• Leidraad aanmelding 

• Conceptformat projectaanmelding 

• Selectiecriteria 

 

  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.grensregio.eu. 

 

Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact 

opnemen met het Gemeenschappelijk secretariaat, via  

+32(0)32406920 of info@grensregio.eu. 

 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten 

aan kunnen worden ontleend. 

https://www.grensregio.eu/external-links
https://www.grensregio.eu/external-links
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/concept-IP-publieksversie-december-2021.pdf
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Programmareglement-Interreg-VI_concept-2_0-december-2021.pdf
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Leidraad-aanmelding-Interreg-VI_websiteversie-maart-2022.docx
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/format-projectaanmelding-Interreg-VI_01122021.docx
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Overzicht-selectiecriteria_aanmelding.docx
http://www.grensregio.eu/
mailto:info@grensregio.eu

